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(Anteriormente conhecido como Profético 21)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que você me deu como meus filhos, minha
família e meus amigos são meu maior presente. Agradeço até mesmo pelas lições, testes e
provações que Você me enviou, pois todos eles são complexos e altamente divinos de Sua
parte.

Embora eu não goste dessas provações e certamente odeie tempestades enquanto estou no
meio delas, é pior quando você sabe que elas estão vindo sobre você e o medo do
desconhecido causa estragos em nossas cabeças. Aprendi que a alegria em uma tempestade
é quando ela passa, não no meio dela. Senhor Deus, por favor, ajude-me a ficar forte durante a
tempestade.

Meu sonho ontem à noite ...

Eu estava em uma cidade à beira-mar. Esta cidade ficava em penhascos mais altos e parecia
estar na costa do lado oeste de um continente. Eu não tinha certeza de onde estava, mas
apenas como um palpite, parecia que as praias do norte do condado de Marin, Califórnia.

Eu estava em uma casa de penhasco que parecia um negócio e havia uma quarentena para a
área porque um tipo de praga estava se espalhando. Meus filhos e eu limpamos a quarentena
e todos aqueles que fizeram a limpeza deveriam embarcar neste enorme veleiro de mais de 40
metros de comprimento. Do convés de observação, vi que o barco estava muito próximo da
costa e sendo levado pelas ondas.

Desenho de veleiro emborcado em resposta abaixo ...

Foi assustador, pois a única maneira de sair da praia era o veleiro, mas mesmo isso parecia
ineficaz. Disse aos meus filhos para irem à praia, ficarem juntos e esperarem que eu assinasse
alguns papéis. Os meus filhos ouviram-me, o que nem sempre tem acontecido, e saíram da
casa da falésia para ir para a praia. Uma mulher se aproximou de mim.

Mulher: “Estamos quase terminando de usar os torrents para baixar arquivos e então você
pode ir. No entanto, há uma tempestade se aproximando e precisamos partir logo. ”

Corri para fora do deck de observação para ter certeza de que meus filhos estavam todos
juntos. Eles estavam e quando me viram, acenaram.
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Eu: “Ei, aquele veleiro não tem leme.”

Quando olhei, parecia perpendicular à costa. Então, vi toras vindo com cada onda que rolou
sobre aqueles que tinham autorização para embarcar no barco e tornou quase impossível
embarcar.

Mulher: “Os fortes o farão, pois saberão quando se abaixar sob as toras nas ondas. As toras
foram instaladas para impedir aqueles que eram fracos para começar. ”

Eu olhei para baixo e vi meus filhos boiando na água. Não havia cais para o veleiro atracar
para o embarque de passageiros. Comecei a entrar em pânico.

Eu: “Como é que eles vão entrar no barco? Como o veleiro vai mesmo navegar? Existe um
capitão? ”

Só então vi meus filhos embarcarem no barco e fiquei aliviado, mas não tinha certeza se
conseguiria. Sem eu perguntar, a mulher interrompeu meus pensamentos.

Mulher: “Erin, você precisa chegar ao barco e colocar a vela no mastro. Você deve preparar o
navio para navegar. A tempestade está chegando. ”

Eu olhei para o mar e esta enorme parede de nuvens negras estava se fechando na costa.
Através das nuvens, vi uma mão sair dela com um dedo grande. O dedo era assustador e
começou a agitar a água.

Mulher: “Erin, os torrents foram baixados. Você tem os arquivos. Agora corra. ”

Ela então abençoou minha orelha direita, meu polegar direito e meu dedão do pé direito.

Mulher: “Erin, você está limpa do que ouviu, do que faz e do caminho que seus pés percorrem.
As palavras nesses arquivos vieram dos torrents de seus testes. Deus é seu leme e sua vela.
Agora vá."

Corri com este pequeno disco de arquivos e uma Bíblia. Eu também tinha um grande
pergaminho das principais Escrituras que o Senhor guardou em meu coração. Enquanto
nadava para o veleiro, passei por muitos que fiquei surpreso ao ver balançando nas ondas.
Olhei para fora e para cima da costa e vi outros veleiros como este.

Quando entrei no barco, ele se tornou automaticamente um equipamento de alta tecnologia. A
vela subiu imediatamente e havia, na verdade, várias velas. Todo o painel de controle era
informatizado e não da Terra. O veleiro começou a se mover para o mar e se afastar da
tempestade que se aproximava.

Quando estávamos nos movendo, ouvi alguém dizer: “Pare! Há uma mão na água! Nós
precisamos de ajuda!"
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Parei para olhar para esta mão feminina saindo da água. Estava branco como um fantasma e
parecia sujo. Não era humano e não é o que você pensa.

Sonhe ...

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava de pé e o lindo caminho da Montanha de Deus lá diante de mim estava no vale
tranquilo. Era primavera e tudo estava em flor. Havia incríveis árvores floridas de todas as
cores. Havia uma bela queda d'água caindo de um penhasco em uma série de piscinas e a
água era verde-mar e azul e parecia água glaciar.

A fragrância era tão aromática e adorável que é difícil descrever completamente. No fundo do
vale havia prados de grama lindamente aparados. Havia tantos animais pastando aqui e eu vi
animais bebês também.

O que parecia único para mim é que cada animal tinha o macho e a fêmea junto com seus
filhotes. Não era apenas a mãe sozinha com o filhote, mas os pais juntos. Eu vi um leão
macho, uma fêmea e um filhote.

Eu vi ursos, veados e cordeiros com ovelhas e todos eles estavam lá juntos. Achei isso
interessante, pois a presa na Terra não era uma presa aqui e tudo parecia em paz e seguro.

Então percebi que estava com sede e, quando olhei para a direita, diante de mim estava a bela
rocha rachada com o riacho de primavera balbuciando dela. Fui até ele, coloquei minhas mãos
em concha e bebi várias mãos cheias de água.

Eu: “Pai, obrigado por esta água refrescante. Obrigado por tudo isso. Obrigado pelas estações
em Seu Jardim Celestial. ”

Senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e era o anjo com o arco e a flecha.

Anjo: “Venha comigo quando sua presença for solicitada.”

Eu me virei e caminhei com o anjo. Paramos no quadro de avisos à direita da porta dourada de
Deus. Senti do lado de fora do meu vestido de linho branco a presença da chave no bolso e
fiquei aliviado ao senti-la. Eu tinha perguntas para Deus e estava animado por estar em Sua
presença.

Diante de mim, no quadro, havia um amuleto de papoula vermelho e um amuleto de coração
facetado de corte roxo profundo, novamente com uma nota anexada:
Erin, lembre-se de sua juventude não mais tão distante, tudo que você orou está prestes a vir
até você! Seu requisito é bravura e coragem. Você está pronto?

Eu: Rindo. “Pai, tu és tão divinamente misterioso e eu te adoro. O que tenho a perder, exceto a
velhice? Não é uma escolha difícil aqui. Ok, por favor, me inscreva. Podemos começar hoje? ”
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Anjo: "Você está pronta, Erin?"

Eu sim."

Anjo: “Você tem a chave, então agora destranque a porta.”

Eu ri disso, mas o anjo estava sério. Peguei minha chave e destranquei a porta. A luz entrou e
fui novamente vencido pela glória de Deus. Senti o coração roxo desaparecer em minha mão
enquanto caia de joelhos diante de Deus.

O anjo então colocou pomada em meus olhos e eu pude ver novamente os anjos cercando
todo o tribunal. Eu sabia que Deus estava diante de mim enquanto minhas células vibravam em
Sua presença. Comecei a formular palavras com meus lábios, mas tinha dificuldade para falar.

Eu: “Pai…”

Deus: “Está tudo bem, Erin, fale como eu estou aqui.”

Eu: “Pai, estou com medo. Aqui contigo estou seguro, mas o mundo está piorando. Você
removeu meus inimigos e eu te agradeço, mas as tempestades estão chegando e Seu dedo
agita as águas. ”

Deus: “Há muitas tempestades chegando.”

Eu: “Mas, padre, as pessoas morrem em um momento não escolhido e até as crianças são
vítimas.”

Deus: “Não, Erin, esses tempos estão marcados e tudo está planejado. Se eu conheço os
cabelos da sua cabeça e todas as suas idas e vindas, também não saberia a hora do seu
nascimento e da sua passagem? Se eu sou o Alfa, o Ômega e o Seu Criador, não sei também
o início e o fim da vida da Minha Criação? ”

Eu: “Claro, por favor, me perdoe, mas parece que alguns são levados para casa muito cedo.”

Deus: “Erin, você gostaria de se sentar aqui? Você quer ser o determinante dos dias de um
homem? Você é bem vindo."

Eu: “Pai, falei tolamente, mas luto pela prosperidade do mal e luto contra a pobreza dos Teus
filhos que são fiéis. O que dizer da doença e da dor de Seus filhos amados? ”

Deus: “Meus caminhos não são os seus e um dia, quando você puder ver as coisas do meu
ponto de vista, tudo fará sentido perfeito, incluindo todas as guerras, destruição, pobreza e
fome. Você não vai acreditar como cada evento é detalhado e entrelaçado. Por favor,
console-se porque preparei um lugar para você aqui. ”
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Eu: “Tenho lutado contra um inimigo diferente em uma guerra diferente agora e estou em
choque com o poder do inimigo. Eu tinha pensado erroneamente que ele fosse fraco e
facilmente derrubado no passado. "

Deus: “Você viu o inimigo em Minhas Cortes aqui. O que você observou? ”

Eu: “Bem, você governa o céu, a terra e além e está no controle total e sabe todas as coisas
com antecedência. Você é acima de tudo, sábio e justo. Você é realmente incrível e mais
inteligente do que qualquer pessoa e seu QI não pode ser medido por nenhuma escala. ”

Deus: “Sim, mas o que você observou do seu inimigo, o inimigo do homem?”

Eu: “Sua inteligência é superior a de qualquer homem e está muito além de nós. Muitas das
acusações levantadas contra os santos são aqueles que acreditam que podem atacar satanás
e seus demônios com conversas tolas contra o reino espiritual. Tenho testemunhado cristãos e
pastores cristãos falando sobre o diabo com línguas tolas e parece que sempre há uma
consequência para isso. ”

Deus: “Sim, Erin, isso abre a porta para problemas. O que um homem leva para a boca não
pode contaminá-lo, porque isso vai para sua barriga e é eliminado. No entanto, aquilo que
procede do coração do homem, tais como:

“Pensamentos maus, fornicações, roubos, assassinatos, adultérios, atos de cobiça e maldade,
bem como engano, lascívia, olhos maus, blasfêmia, orgulho e tolice; todas essas coisas vêm
de um homem e o tornam impuro e, portanto, ele é contaminado.

“Estes são o oposto dos frutos do Espírito. Quando o inimigo se apresenta aqui em Minhas
Cortes, ele vem com uma lista de acusações e acusações fortes. Se não houver
arrependimento, então não há graça e então segue-se uma provação. ”

Eu: “Existem provações aqui no Céu das quais não temos conhecimento?”

Deus: Rindo. “Não Erin, seus testes são na Terra e você está ciente deles. No entanto, nem
todas as provas são enviadas pelo inimigo, pois algumas são um teste de sua capacidade de
resistir e permanecer forte. Quando você faz isso, sempre há uma recompensa. Às vezes, sua
recompensa está na Terra e às vezes aqui, mas sempre há um presente. ”

Eu: “Então é por isso que ficaremos felizes quando os testes, provações e tempestades
vierem?”

Deus: “Eu sei que você não está feliz com isso, mas você aprendeu algo por meio deles e que
são para o seu benefício”.

Eu: “É por isso que o mal prospera, visto que não há benefício eterno nas provações dos
iníquos?”
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Deus: “Isso é sabedoria, pois Satanás não gasta seu tempo no Tribunal apresentando
acusações contra seus próprios clientes. Ele faz tudo para o benefício de si mesmo e de seu
reino. Se ele pode imobilizar um pastor, envergonhando-o por adultério, então ele
freqüentemente divide a vida em duas. No entanto, isso também é apresentado a Mim antes do
teste e o teste é sempre justo. ”

Eu: “Então todas as minhas provações foram apresentadas por causa de acusações contra
mim por meu inimigo? Onde está meu advogado, Jesus? ”

Deus: Rindo. “Ele está aqui com você, Erin, e defende o seu caso. Agora, por que isso é tão
preocupante para você? Eu também não enviei esses anjos? ”

Ele voltou minha atenção ao redor do perímetro da Corte para as centenas, senão milhares de
anjos ali.

Deus: “Eu também não enviei provisões, depus outros santos, não lhes dei sonhos de
advertência e até mesmo a voz da verdade do Espírito Santo? Algum de seus filhos se perdeu?
Eu trouxe você para um lugar seguro e perto do Meu Altar? O favor não está sobre você? "

Eu: “Oh sim, Pai, Você é incrível.”

Deus: “Então, por favor, não se preocupe quando o inimigo rugir, mas não subestime seu poder
nem acredite que você pode enfrentar os poderes das trevas além de Mim. Como esse inimigo
já foi de alto escalão aqui, ele tem uma inteligência superior a de qualquer humano e você não
pode fazer nada contra ele por conta própria. Este é um erro que os humanos frequentemente
cometem. ”

Eu: “Então, somos baixos em comparação com o inimigo?”

Deus: “Não, Erin, você é preciosa aos Meus olhos e isso faz com que o inimigo a odeie, mas
isso é bom. Agora, Pedro recebeu uma palavra sábia sobre os falsos profetas e sua maldade e
você deve se lembrar o que Pedro compartilhou sobre eles.

“Falsos profetas difamam a verdade e sua ganância faz com que explorem você com suas
palavras falsas. Lembre-se de que Pedro foi capaz de testemunhar isso porque Satanás pediu
para peneirá-lo como trigo. ”

Eu: “Então Pedro foi capaz de falar sobre o reino das trevas?”

Deus: “Aqueles que foram testados e permaneceram vitoriosos contra os esquemas do inimigo
têm uma grande vitória, mas também experimentam a capacidade de testificar como tal. Esses
vencedores podem então alertar os santos sobre as conspirações do inimigo e lembrá-lo de
manter seus olhos focados em Mim e terminar com uma corrida forte. Erin, usei Peter para
compartilhar isso com todos vocês. ”

“Quem eu entreguei nas profundezas das trevas para julgamento? O mal deles, o mal dos
caídos, corrompeu o mundo antigo? No entanto, não poupei Noah? Quem condenou Sodoma e
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Gomorra à destruição e por quê? Tudo isso não foi reduzido a cinzas? No entanto, não poupei
Ló e sua família, mesmo quando Ló foi oprimido noite e dia pela conduta sensual de homens
sem princípios?

“Então o próprio Deus que se assenta diante de vocês no trono pode certamente resgatar os
piedosos da tentação e manter os injustos sob punição para o dia do julgamento. Isso é
especialmente verdade para aqueles que se deleitam nos desejos carnais, na corrupção e
desprezam a autoridade.

“Estes são os homens que são descuidados, obstinados e não tremem quando insultam as
majestades angelicais. Mesmo os anjos, que são maiores em força e poder do que os homens,
não trazem um julgamento injurioso contra eles diante de mim.

“Portanto, é de um coração impuro que vomita sobre si todos os tipos de problemas. Assim,
eles abriram a porta de seus próprios lábios e, assim, concederam seus próprios julgamentos. ”

Eu estava tremendo quando o próprio Deus acabou de falar sobre como nossas provações
podem ser atendidas por nossas próprias línguas traiçoeiras.

Eu: “Pai, por favor, perdoe-me, pois às vezes tenho falado coisas com um coração enganoso.”

Deus: “Você se arrependeu?”

Eu: “Acho que sim. Se não, e apenas no caso, estou me arrependendo agora. ”

Deus: Rindo com uma gargalhada alta. “Erin, você está ajoelhada diante de Mim no meio de
anjos. Embora você não seja perfeito, você não está aqui para ser julgado, mas sim uma lição
para você sobre por que vêm as provações e os testes.

“Foi mostrado a você que o inimigo gosta de começar seu caso contra você em sua área de
fraqueza usando dardos inflamados. Em seguida, ele irá prepará-lo usando isso e, em seguida,
ele usará a fornalha para trazer isso à superfície.

“Quando ele tem uma lista longa e sólida de acusações contra você, ele vem implorar por
testes contra você, como Jó, e pede para peneirar como Pedro. Ele pediu problemas contra
Davi e adora fazer acusações.

“Agora, o arrependimento antes de sua apresentação em Minhas Cortes pode diminuir as
provações. Se não houver arrependimento, as provas são permitidas, mas com perímetros
estritos. No entanto, há casos, mesmo após o arrependimento, em que se segue uma punição,
especialmente se um pecado gerar outro.

“Tudo é justo, embora você não possa ver tudo isso e Jesus está aqui defendendo sua causa e
testificando em seu coração por Mim. Satanás não é páreo para Jesus, pois Ele teve vitória
sobre ele para que possa estar aqui ao meu lado para substituí-lo. Jesus é superior a satanás,
mas satanás é superior ao homem. Eu não gosto de satanás. ”
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Eu: “Quando você diz que Satanás é superior ao homem, não estou certo do que você quer
dizer.”

Deus: “Erin, não subestime o poder de Satanás só porque ele foi derrotado. Satanás ainda está
sobre você diariamente na Terra e designa demônios para cuidar de suas idas e vindas. Não se
deixe enganar por ele, mas ao invés disso, faça todas as coisas em Nome de Jesus, pois Ele é
o seu advogado. Ele é o seu advogado e está ao seu lado. ”

Eu: “Terei cuidado para não sair por conta própria, Pai, e não vou zombar do inimigo e de seus
asseclas. Eu também não vou zombar de seus anjos do céu. Em Nome de Jesus, farei o meu
melhor para ser como os anjos que tomam o cuidado de não falar do inimigo ou chamar a
atenção para si ”.

Deus: “Erin, você aprendeu que a humildade não vem ao homem a menos que a humilhação o
tenha humilhado. Um homem humilde é aquele que está vazio de si mesmo e fixado em Deus.
Noé fixou-se em Mim e o padrão desde o início é igual ao fim.

“O inimigo busca a destruição porque Ele é o destruidor, mas por enquanto ele é forçado a
tolerar você onde tolerar é a porta e a raiz do ódio. Você testemunhou um tempo de Sodoma e
Gomorra como um tempo mau e esse julgamento estava por vir.

“Isso virá na forma de desastres naturais, bem como guerras e até mesmo ameaças de guerra.
Como foi no início, assim será novamente e isso não será evitado. Por favor, não se preocupe
quando problemas vierem à terra, como foi predito pelos profetas na Palavra.

“Agora, leia Jude para o que está por vir e para Palavras de sabedoria. Há uma razão para
esses livros serem anteriores ao Apocalipse, pois eles vêm com uma mensagem simples. Você
saberá em que tempo está, quando todas as coisas boas são consideradas más, zombadas e
rejeitadas.

“Ao mesmo tempo, todas as coisas más serão consideradas boas. Este é o tempo das palavras
reconstituídas e é um tempo em que você vai testemunhar os cães recuando para comer seu
próprio vômito. ”

Eu: “Estou com medo, padre.”

Deus: “Você não deve ter medo, Erin, pois é um momento para você em que os anjos
designados a você irão protegê-la e você terá grande valor. Você terá uma luz de esperança
para muitos que estão perdidos e seu manto será paz e conforto para aqueles que estão
cansados   dessas batalhas.

“Erin, agora coloque as velas e monte as ondas. Lembre-se de que, se houver algo de que
você precisa, Me peça ajuda e nada lhe faltará. ”

Eu: “Obrigado, Pai, por tudo o que fizeste. Posso perguntar...?"
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Deus: “Erin, sim, o seu pedido é bom, mas mantenha os olhos fixos em Mim enquanto Me
agrada. Afaste-se do mal e faça o bem. Você é amado."

O anjo ajudou-me a levantar e a passar pela porta.

Anjo: “Erin, você tem entendimento sobre o inimigo, então vá para estas Escrituras. Os últimos
cinco autores da Bíblia no Novo Testamento são importantes. Por favor, estude estes, bem
como os primeiros cinco livros do Antigo Testamento. ”

Eu: “Então, os últimos cinco autores são Tiago, Pedro, João, Judas e o autor de Hebreus? Foi o
autor de Hebreus Paulo ou Timóteo? Então devo ler o Pentateuco? ”

Anjo: “Você deve orar por sabedoria e conhecimento, pois o próprio Deus disse que havia
padrões. Também há instruções para você durante esse período. Lembre-se de que Jesus é
sua lâmpada e os Evangelhos são a evidência de Seus milagres. Existem pistas aqui em Sua
autoridade. Haverá mais para compartilhar com você, mas isso é o suficiente por enquanto ”.

Eu: “Oh anjo, mais uma coisa; a tempestade está chegando. Quando estará aqui? ”

Anjo: “Oito dias, Erin, então esteja pronta.”

Eu: “O que significa o encanto da papoula?”

Anjo: “Isto é para você se lembrar daqueles que foram antes de você para essas batalhas. Eles
deixaram o conhecimento e os últimos oito livros do Novo Testamento são suas notas de
guerra e essas são boas. Se eles são bons, então são de Deus. Agora, fixe seus olhos nEle e
quando você chamar Ele irá responder-lhe do alto. Você é muito amado. ”

Sonhe ...
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